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Evangelisch 
normbesef tegenover . 
econom1sme en 
individualisering 

Het houden van principiele discussies is 
een van de overlevingsfactoren van het 
CDA. Het theoretisch kader zou in het COA 
meer gebruikt moeten worden. Oat zijn 
een paar wensen die naar voren komen in 
het gesprek van 19 april in Zeist. De libe
ralen en de socialisten staan er in ideolo
gisch opzicht vee/ slechter voor dan de 
christen-democraten. Als het COA maar 
vasthoudt aan zijn principes. 

Het CDA is een beginselpartij. De heer De 
Jong vindt dat het daarom een voorsprong 
heeft op andere partijen. Hij schetst de 
ontwikkelingen in de geschiedenis van de 
christelijke partijen en het confessionele 
onderwijs in Nederland: 'Parallellen waren 
er niet aileen bij het ontstaan, maar ook bij 
de manier waarop de gevolgen van de 
ontkerkelijking en ontzuiling zijn opgevan
gen. De aanhang van het COA en de deel
name aan het confessioneel onderwijs zijn 
beide minder sterk geslonken dan op 
grond van die ontwikkelingen verwacht 
had mogen worden. Minder mensen vin
den dat het Evangelie een belangrijke rol 
in hun Ieven speelt. En minder mensen be
horen tot een verzuilde groep. Met andere 
woorden zij stemmen niet meer automa
tisch op de partij die tot die groep behoort. 
Het CDA heeft dat opgelost door een poli
tiek programma voorop te stellen. Oat pro
gram is gebaseerd op het christelijk geloof 
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en is toch wervend voor anderen. Van be
lang is dat het CDA de relatie tussen dat 
program en het Evangelie bewaart. De ge
volgen van de ontkerkelijking moeten na
melijk niet worden overdreven. lmmers 
naast de kerkelijke christenen zijn er ook 
nog, wat ik zou willen noemen, 'culturele 
christenen'. Mensen die niet tot een be
paald kerkgenootschap horen, maar toch 
bewust het erfgoed delen. Bijvoorbeeld 
door een keuze voor een christelijke partij 
of door een keuze voor christelijk onder
wijs. Ook voor hen moet het CDA de band 
met de grondslag niet opgeven. Daar ligt 
een goede toekomst. Want ook de so
cialisten en de liberalen zijn ontzuild. En zij 
verkeren in een ideologische ontredde
ring. Zij staan er veel slechter voor dan het 
CDA. Want zij hebben geen uitgangspunt 
dat hun duidelijke richting kan geven. Het 
CDA kan die voorsprong behouden, mits 
het CDA maar niet gaat meedoen in de 
trend van ontideologisering zoals de 
PvdA, de VVD en 066 doen. Het CDA moet 
juist vasthouden aan zijn uitgangspunt.' 

De heer Bos zegt dat dat overeenkomt 
met wat hij zelf vindt. Aileen is hij minder 
optimistisch. Bos 'Het zou wei eens kun
nen zijn dat socialisten en communisten el
kaar na een proces van ontideologisering 
in Europa vinden in een progressief blok. 
Uit reactie daarop zouden de christen-de
mocraten in een tegengesteld blok terecht 
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kunnen komen samen met conservatieve 
groeperingen Zo'n pragmatisch-conser
vatleve koers zou van het Europese niveau 
wei eens naar Nederland overgebracht 
kunnen worden. Het CDA zou veel meer 
dan tot nu toe met kracht een appel moe
ten doen om terug te keren naar de uit
gangspunten. Je zou kunnen zeggen dat 
in de eerste fase van het CDA, onder par
tijvoorzitter Bukman, met kracht gestreefd 
moest worden naar eenheid. De tweede 
fase, die ik voor het gemak maar even de 
fase-Lubbers noem, zou dan gekenmerkt 
zijn door een pragmatische orientatie, met 
een sterke liberale inslag. De derde fase, 
dat had een fase-'Van Velzen' kunnen zijn, 
zou juist een omgekeerde tendens te zien 
moeten hebben gegeven, namelijk demo
cratisering en terugkeer naar het appel. 
Helaas zie ik dat onvoldoende uit de verf 
komen.' 

Mevrouw Laning is het ermee eens dat 
het getal van de aanhang er uiteindelijk 
niet zo zou toe moeten doen. Belangrijk is 
de relatie tot de uitgangspunten. Zij is on
gerust 'In de tijd van de campagne voor 
de vorige Tweede Kamerverkiezingen wa
ren de speeches heel sterk gericht op een 
economische en pragmatische benade
ring. Waarom wij tot bepaalde conclusies 
komen werd niet aangegeven. Aileen de 
voortplantingstechnieken of het behoud 
van het Ieven waren onderwerpen waar 
het christelijke ertoe deed. Voor het overi-
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'Partijraden horen meer 
te zijn dan toogdagen om 
Lubbers te bewonderen.' 

ge stond de 'C' aileen maar voor Centrum. 
Men verzuimde de andere onderwerpen 
naar de uitgangspunten door te trekken. 
Terwijl je JUist voortdurend zou moeten uit
leggen waarom je vanuit jouw inspiratie tot 
bepaalde standpunten komt. Als wij dat 
niet doen, dreigen wij in dezelfde ontred
dering terecht te komen als de andere par
tijen.' 

De heer Hoekstra is geen lid van het 
CDA maar voelt zich wei christen-demo
craat 'Voor mij staat vast dat het CDA, als 
het pragmatisch wil worden, het zal afleg
gen tegen D66. Die heeft namelijk verre
weg de meeste ervaring in het pragmatis
me in het midden van de politiek. Boven
dien heeft die partij geen last van haar ver
leden. Het CDA zal terecht altijd worden 
geconfronteerd met zijn erfgoed. Boven
dien dwingen de problemen van nu je wei 
om terug te gaan naar je bronnen. lk zie 
wei dat je dan het risico loopt over te ko
men als behoudend. Maar met pragmatis
me kom jeer niet. Je hebt een surplus no
dig. lk zoek naar manieren om vorm te ge
ven aan het uitgangspunt. Democratie en 
dialoog zijn heel belangrijk voor een chris
telijke partij. Maar voor mij staat centraal 
de voortdurende bezinning op de vraag 
wie de zwakkeren zijn, wie de slachtoffers. 
Het CDA moet zichtbaar maken dat het 
kiest voor die mensen. Dan is er ondanks 
de ontzuiling bestaansrecht voor een be
ginselpartij.' De heer Houtepen voelt zich 
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ook betrokken bij de christen-democratie, 
hoewel hij geen lid is van het CDA. Hij ziet 
politiek veel breder dan aileen de parle
mentaire democratie. Houtepen: 'Het poli
ticum bestaat uit de vele vormen van ver
antwoordelijkheid die mensen nemen in de 
geschiedenis. In hun levensstijl, in hun cul
tuur, in hun gedragingen en consumptie
patronen, in de opvoeding. Het CDA moet 
beseffen dat het kiezersvolk niet per defini
tie christelijk kiest. En dat uit sociologisch 
onderzoek is gebleken dat christenen in 
Europa veelal geneigd zijn te stemmen op 
partijen met een conservatieve inslag. De 
christelijke cultuur verandert, en daarmee 
ook de invloed van de kerken. Deze sturen 
dat brede politicum op drie manieren. Ten 
eerste via traditionele kerkelijke organisa
tiepatronen; ten tweede via de impulsen 
van actiegroepen als vrouwenbewegin
gen, vredesbewegingen, Derde Wereld
bewegingen; ten derde via het fluidum van 
Evangelische spiritualiteit. Die laatste 
christelijke spiritualiteit uit zich in de brede 
beweging van het Conciliaire Proces, en in 
de voorkeursoptie voor de armen, vooral in 
de Derde Wereld. Aan de politieke verta
ling van deze spiritualiteit doen we veel te 
weinig. Oat vraagt een bewuste internatio
nale gerichtheid. Daar hoort bijvoorbeeld 
een bredere visie op Europa bij dan aileen 
een economistische ' 
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'Het consumentisme leidt 
tot een houding van: Ben 
ik mij broeders hoeder?' 

Groepsgesprek II 

De heer Wold ring wil vooral de nadruk leg
gen op het belang van het duidelijk maken 
van de doorwerking van de politieke over
tuiging in een politieke filosofie of 'ideolo
gie' die een uitgewerkte en geargumen
teerde basis kan bieden voor het concrete 
beleid. 'In het Program van Uitgangspun
ten wil het CDA antwoord geven aan de 
oproep van het Evangelie. Oat doet het 
met de vier kernbegrippen gerechtigheid, 
solidariteit, gespreide verantwoordelijk
heid en rentmeesterschap. Maar die wor
den zelden op een duidelijke wijze uitge
werkt. Hooguit gebeurt dat in rapporten 
van het Wetenschappelijk lnstituut. Elders 
kom ik gebruik van het theoretisch kader 
weinig tegen. Toch biedt het een houvast 
dat noodzakelijk is. 'Woldring vergelijkt de 
positie van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA met die van Paul Kalma, di
recteur van de Wiardi Beckmanstichting. 
Woldring: 'Het ideologisch kader van 
waaruit Kalma werkt en de programma
punten waar hij op uit komt staan volkomen 
los van het socialisme van de Partij van de 
Arbeid. Ook in de VVD lukt het de Telders
stichting niet om het liberale gedachten
goed consequent uit te werken. Zij zijn niet 
meer in staat hun theoretisch gedachten
goed in programmapunten uit te werken. 
T erwijl dat voor een politieke partij essen
tieel is.' 

De heer Bos vergelijkt de situatie in het 
CDA met die van het CDJA 'De ouderen in 
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het CDA hebben allemaal ervaringen 
waaruit zij kunnen putten. Levenservaring, 
politieke ervaring, langere verworteling in 
de geloofstraditie of de traditie van de 
vroegere confessionele partijen. CDJA-Ie
den kunnen daar niet op terugvallen. De 
discussie in het CDJA is daardoor heel an
ders dan in het CDA. Voor richting en ze
kerheid zijn CDJA'ers wei gedwongen om 
terug te vallen op de uitgangspunten. BiJ 
het CDA hoeft dat niet en het gebeurt daar
door ook veel te weinig, aileen in de stuk
ken en rapporten van het Wetenschappe
lijk lnstituut Echte discussie op basis van 
de uitgangspunten wordt in het CDA niet 
gevoerd. De partij biedt daar veel te weinig 
uitdagingen.' Wat moet het CDA daar aan 
doen'? Bos: 'Discussies op partijraden 
moeten veel meer gerelateerd worden aan 
de uitgangspunten. En zij horen meer te 
ziJn dan toogdagen om Lubbers te bewon
deren. Oat is belangrijk, want dat is een 
van de overlevingsfactoren van het CD A.' 

De heer De Jong herkent deze proble
men ook in het christelijk onderwijs. De 
Jong 'lk waarschuw er altijd voor dat de 
uitgangspunten niet altijd vaag in de Iucht 
moeten blijven hangen. Ze vragen om een 
concrete en thema-gewijze bestudering, 
aan de hand van concrete uitdagingen die 
voor je liggen. Je ziet bij concrete stand
puntbepalingen dat het CDA steeds als 
middenparliJ uit de bus komt Terwijl op 
een groot aantal punten het CDA helemaal 
niet in het 'midden' hoort De akkerbou
wers staan nu met hun verlangens op het 
Binnenhof. Maar waarom durft niemand te 
zeggen dater wei honderden anderen zijn 
met minstens zo gerechtvaardigde eisen. 
Het verschil tussen het CDA en andere 
partijen is dat die hun uitgangspunten kwijt 
zijn en dus voortdurend moeten bedenken 
wat zij belangrijk vinden. Het CDA niet.' 

Kerken 
De Jong is ongelukkig met de rol van de 
Raad van Kerken: 'Wat heeft die te zeggen 
op het individualisme, op de atomisering'? 
Waarom heeft de Raad van Kerken het 
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CDA jarenlang eigenlijk tegengewerk\'7' 
De heer Houtepen ontkent dater sprake is 
van tegenwerking. Er is wei veel meer we
derzijdse distantie. De reden daarvan ligt 
in de veranderde rol van kerken als cul
tuurstuurders. 'De kerk wil niet meer een 
directe invloed hebben op het politieke 
krachtenveld. Aile kerken hebben eigenlijk 
het gereformeerde principe van de soeve
reiniteit in eigen kring omarmd. Bondge
nootschappen van de Raad van Kerken 
met het CDA zijn vanuit die opvatting niet 
meer vanzelfsprekend. De kerken doen als 
cultuurvormers wei uitspraken of nemen 
resoluties aan. Maar ik zie maar heel wei
nig dat het CDA daar iets mee doe\.' 

De heer De Jong stelt daartegenover 
dat de kerken het CDA ook nooit betrokken 
hebben bij het Conciliaire Proces. Het 
christelijk onderwijs trouwens ook niet, val
gens de Jong: 'Oat mocht niet van de ker
ken. De gedachte van de verantwoordelij
ke samenleving zou bij uitstek geschikt zijn 
geweest als basis voor een dialoog met de 
kerken. Maar ik hoor hen daar nooit over.' 
De heer Bos wijt dat aan de ontzuiling. 
'Vroeger waren de kerken de kern van de 
zuilen waarin socialisatie plaatsvond,' al
dus Bos. 'Oat doen kerken nu niet meer. 
Politieke partijen en onderwijsorganisaties 
hebben die bal toegespeeld gekregen. Zij 
worden gedwongen aan de vorming te 
doen, die door de kerken wordt nagelaten. 
Oat moet nog op gang komen. Daar is het 
onderwijs een natuurlijke bondgenoot. 
Maar ook de kerken, die daarin eeuwen
lange ervaring hebben zouden dat moeten 
zijn Ze moeten er aileen aan wennen dat 
ook politieke partijen dat gaan doen.' Ove
rigens vindt Bos de confrontatie tussen po
litieke partijen en kerken een heel natuurlijk 
verschijnsel. 

De Jong: 'De kerken moeten zich met 
name ontfermen over het gemeenschap
pelijk normbesef. Oat kun je van politieke 
partijen niet vragen. Kerken moeten veel 
meer doen met het idee van de verant
woordelijke samenleving.' Mevrouw La
ning vindt dat de heer De Jong teveel kijkt 
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'Het is afschuwelijk als 
politici aileen maar 
worden gezien als adres 
waar je kan lobbyen.' 

naar de toppen van de partiJ en de kerken 
'Aan de basis is er veel meer bereidheid 
om te discussieren en om met elkaar con
tacten te onderhouden Daarom kan ik mij 
er zo aan ergeren dat de inspiratie van het 
CDA in het concrete beleid zo weinig uit de 
verf komt. Kerken hebben een geweldige 
taak te wijzen op de negatieve kanten van 
de individualisering. Bepaalde groepen 
mensen worden tegenwoordig gewoon als 
kostenpost gez1en Alles wat niet optimaal 
kan functioneren is verwaarloosbaar lk 
denk aan het vervroegd Iaten sterven of 
niet geboren Iaten worden van wat be
schadigd of gehandicapt is. lk hoor de 
kerken wei over armoede maar daar niet 
over. Wij moeten daar virulent verzet tegen 
plegen.' 

De heer Hoekstra deelt de zorgen over 
de individualisering. ·Mensen hebben de 
afgelopen jaren erg goed geleerd weer
baar en mondig te zijn. Maar hen is geen 
gemeenschapszin bijgebracht. Mij frap
peert dat er toch veel bewogenheid is on
der mensen. In kerken leeft enorm veel. 
Een christen-democratische partiJ moet 
daar wei degelijk in mee vormen. Het infor
mele onderwijs in de vakbeweging of on
der de plattelandsjongeren heeft enorm 
veel betekend Jammer als Raad van Ker
ken en CDA tegenover elkaar staan. Ze 
hebben een eigen taak, ze horen niet aan 
elkaar gebonden te zijn, maar moeten ook 
die complementariteit niet uit de weg 
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gaan. lk ben optimistisch Er ziJn nog heel 
veel goede dingen in de samenleving. De 
Geest is nog steeds aanwezig. Maar Je 
moet er wei wat mee durven doen. Het is 
afschuweiiJk om te zien dat politici aileen 
maar worden gezien om je belangen bij 
onder woorden te brengen, om bij te lob
byen. In plaats van om fundamentele ge
sprekken mee te hebben ' 

De heer Houtepen is blij dat er aan de 
bas1s van politieke partij en kerken beter 
contact is dan aan de toppen. De bewe
gingen aan de bas1s van de kerk zijn naar 
zijn indruk ook een veel krachtiger instru
ment voor de doorwerking van het Evan
gelie dan de toppen: 'Daar zit het cement 
van de samenleving, dat voor het CDA 
heel belangrijk is. Het CDA moet de ko
mende jaren vooral kijken naar de meso
structuren op Europees niveau: vakbon
den, onderwijsinstellingen, etc' Over de 
kritiek op de toenemende individualisering 
zegt hiJ 'Het CDA heeft de afgelopen Jaren 
zelf teveel gehamerd op individuele zelf
ontplooiing. Het heeft de overheersing van 
het economische paradigma geaccep
teerd Het CDA zou de solidariteit en het 
personalisme van Mounier niet mogen ver
geten. lk hoop dat kerkelijke stukken ook in 
het CDA goed gelezen worden: Het den
ken in de Wereldraad van Kerken is im
mers wei verder gegaan dan de idee van 
de verantwoordelijke samenleving van 
1948.' 
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Economisch denken 
Onze maatschappij is heel complex. Het 
wordt steeds moeilijker generalist te zijn. 
Uit de opstelling en de onderlinge machts
verhoudingen blijkt dat de marges uiter
mate smal ziJn. Oaar staat tegenover dat je 
als partij opvattingen hebt over mens en 
maatschappij. Een partij gaat naar de 
knoppen als zij daaraan geen vorm kan 
geven. Hoe kan je gezien de kleine mar
ges toch je idealisme omzetten in daden? 
'Oil probleem,' zegt mevrouw Laning, 'doet 
mij denken aan miJn eerste teleurstellende 
ervaringen in de landelijke politiek. Name
liJk dat ons werk in de eerste plaats bestaat 
uit herhalen, herhalen, jarenlang herhalen. 
Voor iemand uberhaupt hoort dat je iets te 
zeggen hebt. En wat Je daarna kunt berei
ken, als ze al willen luisteren, is uitermate 
weinig. Je moet een gedreven idealist zijn, 
om het vol te kunnen houden en niet in cy
nisme te vervallen ' De heer Hoekstra con
stateert dat de marge voor een politieke 
partiJ om haar uitgangspunten op herken
bare WiJze door te Iaten werken in beleid 
steeds kleiner wordt, naarmate de termijn 
korter is. 'WiJ zijn vee I te veel geneigd te kij
ken naar vandaag of morgen, in plaats van 
naar over neg en of tien jaar.' 

De heer De Jong wil nog dieper ingaan 
op het verwijt van prof. Houtepen dat het 
CDA de overheersing van het economi
sche paradigma geaccepteerd heeft. Oat 
zit hem hoog. 'In economische zaken is het 
CDA gewoon een middenpartij. Maar het 
is heel goed om ook immateriele kanten 
van onderwerpen te bekijken. Hoe minder 
deze geeconomiseerd zijn, hoe meer het 
CDA zich kan profileren. Zo is het onder
wijs niet aileen een zaak van geld en 
economie. Als onderwijs nog meer moet 
professionaliseren, wordt de enorme ach
terban, van zo'n 20.000 ouders in school
besturen in het protestants-christelijk on
derwijs aileen al, losgelaten. Hun inbreng 
wordt dan ondergeschikt aan economisch 
professionalisme. Ook de sociale vernieu
wing zou niet aileen een kwestie van geld 
moeten zijn Maar ik ben bang dat de COA 
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Tweede Kamerfractie zich loch te vaak 
door de economistische trend laat mee
voeren ' Maar het onderwijs is zo'n sector 
die voortdurend om geld van de overheid 
vraagt. De financieel-economische spe
cialisten in de Tweede Kamer zeggen dan 
ook terecht dater nauwelijks nog een her
kenbare inhoudelijke motivatie aanwezig 
is. De Jong 'Ook de achterban in het on
derwijs moet zelf minder economisch den
ken' 

De heer Bos, student economie, maakt 
bezwaar tegen het gebruik van de term 
economisch denken: 'Economisch denken 
is aileen maar het inventariseren van be
hoeften in de samenleving In democrati
sche stelsels kunnen die behoeften met el
kaar concurreren. Welke behoeften priori
lei! krijgen en welke niet wordt niet door 
economen bepaald. Als financiele argu
menten daarbij de doorslag geven. kan je 
wei zeggen dat er sprake is van financieel 
denken. Een politieke partij die zich daar
tegen te weer wil stellen, moet niet wach
ten op wat er zoal aan behoeften in de sa
menleving naar boven komt. Zij moet dat 
alles een slap voor zijn en op basis van 
haar uitgangspunten een idee hebben 
welke behoeften belangrijker zijn dan an
dere. Zij moet het lef hebben om dit uit te 
dragen, in plaats van aileen maar belan
genbehartiger te zijn.' De heer Woldring 
kan trouwens ook vanuit een economische 
redenering opkomen voor de belangen 
van het milieu 'Ais je bepaalde ecologi
sche beslissingen nu uitstelt, zullen de 
economische kosten in de toekomst veel 
hoger zijn. Als je nu niet voor bepaalde 
idealen weet op te komen, zal je dat later 
veel duurder komen te staan ' 

Prof. Houtepen ziet het wei degelijk als 
een opdracht voor de politiek om de be
hoeften te verdelen. Maar een economisti
sche benadering ziet de behoeften aileen 
maar als een verdeling van kapitaal. Het 
gaat er echter om wat er vooraf gaat aan 
de verdeling van behoeften. Aan het begin 
van de jaren zestig verscheen er in katho
lieke kring een rapport dat de titel droeg 
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'De kerken zouden zich 
meer moeten ontfermen 
over het 
gemeenschappelijk 
normbesef.' 

'Welvaart, welzijn en geluk'. Met name die 
factoren welzijn en geluk, die het mens-zijn 
zo bepalen, verdienen evenzeer aandacht 
van de politiek.' 

Zijn er manieren, die niet veel hoeven te 
kosten, om in behoeften van de samenle
ving te voorzien? In de welvaartsstaat heb
ben wij geleerd alles onmiddellijk in geld te 
vertalen. Maar als het geld er niet is, wor
den de behoeften niet minder. Volgens de 
heer Hoekstra wordt daar al op grote 
schaal een antwoord op gevonden. Hoek
stra: 'Denk aan al het vrijwilligerswerk. De 
politiek moet Iaten zien dat ook die inspan
ningen waarde hebben. In de samenleving 
worden vrijwilligers nog veel te veel ge
frustreerd Als mensen zeggen dat zij vrij
willigerswerk doen, wordt dat veel minder 
gewaardeerd dan een betaalde carriere 
maken. Het CDA zou die waardering eens 
zichtbaar moeten maken.' Volgens me
vrouw Laning is dat in het CDA gedaan. 
'Maar als je met de PvdA in discussie gaat, 
krijg je meteen het verwijt te horen dat die 
mensen beslag leggen op mogelijke ar
beidsplaatsen.' De heer De Jong voegt 
daaraan toe dat wij als politieke partij groot 
zijn geworden dank zij vrijwilligers. 'Je 
moet heel duidelijk maken dat de samenle
ving een geweldige behoefte heeft aan 
vrijwilligers. Probleem is natuurlijk dat 
iedereen denkt dat het maatschappelijk 
middenveld door CDA'ers beheerst wordt. 
Dus VVD en PvdA zijn niet voor vermaat-
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schappelijking, maar voor decentralisatie 
Ook al leidt dat tot meer bureaucratise
ring.' 

Wat betreft de overheersing van het eco
nomisch denken kan het CDA geen mid
denpartij zijn. De heer DeJong zegt: 'lk zie 
dat het CDA op tal van gebieden overkomt 
als een middenpartij. Hoe kan dat? Het 
CDA zou voorop horen te lopen waar moet 
worden aangetoond dat consumentisme 
zou moeten wijken voor milieu. Het CDA 
mag daar geen middenpartij zijn.' Me
vrouw Laning: 'Tien jaar geleden wisten 
ondernemers, en wijzelf trouwens ook, uit 
zichzelf heel goed dat we het milieu ver
vuilden. Je zou denken dat wij zo onder
hand uit onszelf het milieu zouden ontzien. 
Toch gebeurt dat niet. De wortels van dat 
verschijnsel zitten in het ego1sme. Het con
sumentisme leidt tot een houding van: Ben 
ik mijn broeders hoeder'l Maar hoe breng 
je het tegengaan van consumentisme over 
aan de mensen die niet zoveel te consu
meren hebben? Je bent zo langzamer
hand niet meer een volwaardig mens in de 
Nederlandse samenleving als je niet twee 
keer per jaar op vakantie kan gaan.' Prof. 
Houtepen vindt dat partijen dan ook meer 
moeten doen dan aileen economische be
hoeften te definieren. Er zou naast de So
ciaal Economische Raad ook een Sociaal 
Ethische Raad moeten komen. Naast aile 
dagelijkse besluiten is er ook een onafhan-
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kelijke groep nodig om grote vraagstukken 
dieper te doordenken. Niet verbonden aan 
een partij, maar politiek breed gedragen.' 
Mevrouw Laning brengt daar tegenin dat 
ethische bezinning biJ onszelf moet begin
nen, niet bij een soort superraad. 

lnternationale ontwikkelingen 
We gaan toe naar een sterkere Europese 
eenwording. Er zijn geweldige ontwikkelin
gen aan de gang in Oost-Europa, Zuid
Afrika, Zuid-Amerika. Wat betekent dat 
voor het COA? 

Prof. Houtepen 'Het idee van de Euro
pese eenwording boeit mij heel erg Het 
heeft te maken met het begrip oecumene. 
Het CDA zou een krachtige partner moe
ten ziJn in de Europese christen-democra
tische beweging. Er zou eigenlijk een 
Erasmusprogramma voor politici moeten 
komen, dat studies verricht naar de politie
ke stelsels in Europa. lk droom wei eens 
over welk concept van de overheid voor 
Europa daar uitkomt. Het zal een tolerante 
samenleving moeten zijn, met verschillen
de culturen, die de minderheden hun 
plaats gunt. ook de islamieten. Oost-Euro
pa hoort erbij, maar ook de samensmelting 
van de Germaanse en Latijnse culturen. 
Hoe leer je van elkaar? lk heb wei een paar 
wensen: Er moet een sterk Europees vak
verbond komen en een Europese studie
groep voor kerk en samenleving.' 

Mevrouw Laning vindt dat wij onze ei
gen idealen eerst goed op een riJtje had-

Prof. dr. H. E S Wold ring 
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den moeten zetten, voor we naar Europa 
gingen. 'Nu komt Europa op ons af, in de 
vorm van richtlijnen die niet met onze visie 
strookt. lk ben bang dat zo niet-christen
democratische culturen aan ons worden 
opgelegd.' Hoekstra 'Nederland komt 
soms als arrogant over. Maar de meer dan 
250 kerkelijke gemeenten die contacten 
had den met Oostduitse tegenhangers, zijn 
heel bemoedigend geweest Nederlan
ders hebben zich daarin veel demutiger 
opgesteld dan Westduitsers nu doen. Wij 
hebben ook positieve dingen die wij aan 
Europa kunnen bijdragen. Socialisten heb
ben eerder dan christen-democraten de 
neiging het vingertje op te steken. Wat wij 
zouden moeten inbrengen is dat voor ons 
voortdurend de vraag voorop zou moeten 
staan Wie zijn de slachtoffers? Oat bete
kent zorg voor de mensen in ontwikke
lingslanden. Bijvoorbeeld als wij door de 
biotechnologie planten kunnen verbouwen 
die nu nog aileen in de Derde Wereld wor
den verbouwd, dan wordt de situatie daar 
nog schrijnender.' 

Voor de heer De Jong is het beangstigend 
dat de economische eenheid in de Euro
pese Gemeenschap de culturele verschei
denheid overwoekert. De Jong: 'Een be
paalde trend dreigt het daarmee te gaan 
maken. De financiele behoeftenbevredi
ging wordt daarmee de belangrijkste. De 
invoering van commerciele televisie in Ne
derland is daarvan een standaard voor-

'VVD en PvdA zijn niet 
meer in staat hun 
theoretisch 
gedachtengoed in 
concrete 
programmapunten uit te 
werken.' 
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'lk ben bang dat de CDA 
Tweede Kamerfractie zich 
te vaak door de 
economische trend laat 
meevoeren.' 

beeld. Oat versterkt ook de trend van het 
consumentisme met een mensbeeld waar 
ik ongelukkig mee ben. Wij zitten onze 
Europese cultuur te verru1neren. De cul
tuur van minderheden wordt ondergedom
peld. Het CDA zal zich geweldig moeten 
inzetten voor culturele verscheidenheid en 
zich absoluut moeten verzetten tegen ni
vellering. Tenslotte heb ik uit de internatio
nale contacten gemerkt hoe goed bijzon
der onderwijs kan werken. Vooral omdat 
burgers vanuit hun culturele verscheiden
heid met onderwijs bezig zijn. De geestelij
ke kracht van een natie blijkt uit de wijze 
waarop zij met haar culturele verscheiden
heid omgaat. De overheid moet het onder
wijs niet in handen hebben. Oat moet in 
handen zijn van organisaties van die cultu
rele verscheidenheid. Het CDA kan hier 
zeker de nodige missie-arbeid verrichten.' 

Volgens de heer Bos is het de eerste uit
daging van het CDA in Europa het bevor
deren van de democratisering. 'Natuurlijk 
moeten we eerst zelf weten wat we willen, 
maar vervolgens moeten er ook de kaders 
zijn om daar gevolg aan te geven. Oat 
vraagt om meer bevoegdheden van het 
Europese Parlement. Ten tweede moet po
larisatie worden voorkomen. Een polarisa
tie tussen progressieve en conservatieve 
blokken. Oat zal verlammend werken op 
de democratie, zoals dat nu in Groot-Brit
tannie het geval is. En het volk is daar de 
dupe van. Ten derde blijft het belangrijk te 
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bouwen aan gerechtigheid en vrede. Voor
al in Afrika zijn de problemen gigantisch. 
Hoe bouw je daar aan? Wij kennen hier de 
Trias Politica. Oat kennen ze daar veelal 
niet. Daar is bijvoorbeeld de vierslag kerk, 
politiek, Ieger, bedrijfsleven veel sterker. 
Oat is verlammend voor de democratie. 
Het Ieger moet terug naar de kazernes en 
het bedrijfsleven moet de rol van de werk
nemers beter in acht nemen. Daar aan bij
dragen is belangrijk voor de christen-de
mocratie. Het CDA moet naar mensen toe 
durven stappen met een mening. Als je 
duidelijk zegt wat je vindt zijn mensen 
laaiend enthousiast.' 

Het moeilijkste punt is Vroegere gene
raties ervoeren de natuur als een onveran
derlijke gegevenheid. De technologische 
ontwikkeling gaat enorm snel. Het lijkt erop 
alsof de technologie de plaats gaat inne
men van de natuur vroeger. Mevrouw La
ning ervaart dat zo bij de medische tech
nologie 'In de CDA-fractie proberen we 
dapper te bereiken dat medische techno
logie dienstbaar moet zijn aan de mens. 
Maar je krijgt loch het idee dat de techno
cratisch-materialistische benadering ster
ker is. Oat alles wat technisch kan mag. 
Ook al ondergraaft de genetische dia
gnostiek de samenleving.' 'lk zie om mij 
heen de dingen gebeuren die u zegt,' rea
geert prof. Hoekstra. 'In het vak waarin ik 
werk zijn de ethische grenzen allang weg. 
De komende vijfentwintig jaar zal het men-
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selijke DNA in kaart worden gebracht. Wat 
gaat dat betekenen? Kan men elke erfelij
ke afwijking gaan voorspellen? De tech
niek gaat gewoon door. Toch houdt de sa
menleving haar keuzevrijheid. Maar dan 
moet je wei duidelijk maken water aan de 
hand is. Lippendienst bewijzen aan de 
technologie hoeft niet. Daarom zou zo'n 
Sociaal Ethische Raad, zoals prof. Houte
pen noemde, van groot belang kunnen 
zijn 

De heer Bos vindt overheidsbemoeienis 
ten aanzien van de ontwikkelingen in de 
medische technologie zeer moeilijk 'Een 
ban leggen op onderzoek is middeleeuws. 
Oat kan niet. lets anders is om de mensen 
die ermee geconfronteerd worden de om
vang ervan Iaten zien en een ethisch con
cept meegeven aan mensen die ermee 
bezig ziJn.' 'Maar,' vraagt mevrouw Laning, 
·mag de overheid grenzen stellen aan me
disch onderzoek? Zou zij bijvoorbeeld het 
klonen van menselijke embryo's niet moe
ten verbieden?' De heer Hoekstra zegt: 'Er 
is nog niemand die er aan denkt menselij
ke embryo's te klonen. Bovendien, wat je 
in Nederland verbiedt gebeurt in andere 
Ianden toch. Bewustmaking is beter. Naast 
de mensen gaan staat die er mee bezig 
ziJn, in plaats van hen van boven at verbo
den op te leggen.' Mevrouw Laning 'Alles 
best, maar er ziJn kaders waar je binnen 
moet bliJven. Als wij in Nederland bepaal-
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de ontwikkelingen niet willen, moeten we 
daar geen verantwoordelijkheid voor willen 
nemen. Geen menselijke embryo's kweken 
voor onderzoek Oat moet een uiterste 
grens zijn, die de overheid moet vaststel
len. Kijk, als de Kamer het niet verboden 
had, waren er nu in Maastricht menselijke 
embryo's gekweekt voor onderzoek.' 

In uiterste gevallen moet de overheid 
grenzen stellen aan fundamenteel onder
zoek. Het kweken van menselijke embryo's 
is zo'n grens. Maar het gaat de heer Bos 
om de manier waarop je dit doet: 'Niet de 
onderzoekers in de ban doen, maar je in
zetten voor bewustwording.' 'Toch stoort 
het mij,' zegt Houtepen, 'dat wij makkelij
ker wetten maken met betrekking tot vivi
sectie dan met betrekking tot biotechnolo
gisch onderzoek bij mensen. Er bestaan 
velerlei mogelijkheden voor commercieel 
gebruik van die technieken. Daar mag de 
overheid best duidelijkheid over schep
pen ' De heer Hoekstra vindt niettemin: 
'Het is wei aan de overheid om te sturen, 
maar liever door mensen bewust te maken 
van wat zij doen in plaats van hen in de 
ban te doen.' 
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